Občanské sdružení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada
Vážení rodiče a přátelé naší školy, chtěli bychom Vás seznámit s naším občanským
sdružením.
Občanské sdružení při ZŠ Ohrada bylo založeno v roce 1999 s cílem :
- přispívat ke zkvalitnění výuky (např. nákupem učebních pomůcek)
- přispívat na mimoškolní činnosti dětí, na aktivity v jejich volném čase (výlety,
sportovní a kulturní akce).
Co se nám podařilo :
- doplňovat učební pomůcky (např. zeměpisné mapy, videokazety pro výuku jazyků,
slovníky cizích slov, slovníky spisovné češtiny, mluvnické mapy do českého jazyka,
nástěnné mapy pro výuku prvouky, CD přehrávač pro výuku hudební výchovy)
- financovat odměny pro děti při školních soutěžích v ČJ, AJ, NJ, M, TV
- zakoupit stoly na stolní tenis
- průběžně doplňovat žákovskou knihovnu
- přispívat na dopravu na výlety dětí, exkurze
- doplňovat sportovní vybavení (míče, hokejky na florbal, rozlišovací trika)
- přispívat na rekvizity a kostýmy pro divadelní kroužek
- nakupovat hry a sportovní vybavení do školní družiny a školního klubu
- přispívat na lyžařský výcvik, vodácký kurz, turistický kurz
- podílet se na Dni jazyků, Dni dětí
- oceňovat na konci školního roku nejlepší žáky všech tříd knižními odměnami
- podílet se na společných akcích s partnerskými školami - ZŠ s rvj v Hlučíně
a 4.ZŠ Bytom v Polsku
- rozvíjet spolupráci s penzionem pro důchodce a domovem důchodců na Ohradě
(vánoční pásmo s předáváním drobných dárků a přáníček, Den matek)
Projekty
Snažíme se sami získávat finanční prostředky pomocí grantů. Účastníme se řady
grantových řízení a získali jsme dotace např. na tyto projekty :
- Náprava specifických poruch učení
- Mezinárodní atletické závody
- Venkovní sportoviště
- Zpíváme, sportujeme a poznáváme svůj kraj
- Velký turnaj
- Hudební divadlo (pořízení mobilního pódia)
- Vsetínský kanárek (soutěž ve zpěvu mezi školními kluby vsetínských škol)
- Spolupráce s domovem důchodců (vystoupení, výroba vánočních dárků)
Prosíme Vás o příspěvky (formou daru), které budou použity pro výše uvedené účely.
Lze je předat třídnímu učiteli, pokladníkovi sdružení p. Chmelařové v kanceláři školy,
zaslat složenkou (složenky jsou v kanceláři školy), nebo převodem na účet sdružení.
Prosíme rodiče, aby při vyplňování poštovní poukázky napsali do kolonky „Zpráva pro
příjemce“ příjmení dítěte a třídu. Stejně tak prosíme o zprávu pro příjemce při převodu
na účet.
Děkujeme za jakoukoliv finanční pomoc !

Předseda sdružení : Mgr. Alexandra Křůpalová
Pokladník : Ing. Šárka Chmelařová, kancelář školy
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